Glasakademins verksamhetsberättelse 2009
Hemsidan:
Efter mycket jobb med Glasakademins nya hemsida kunde en första demo äntligen visas upp
på årsmötet i maj 2009! Under hösten 2009 ägnades mesta tiden åt att färdigställa och testköra
hemsidan. Medlemmarna kunde börja lägga upp text och bilder och den färdiga sidan
lanserades den 28 oktober. Hemsidan har haft 7 900 besökare de senaste sex månaderna,
mellan 200 - 400 besök i veckan varav 70% är nybesök. Bästa besöksdagen hittills är 25 maj
med 105 besök. Hemsidan har fått många positiva reaktioner, från såväl medlemmar i
Glasakademin som besökare utifrån.
Hemsidan uppdateras och underhållas av Glasakademins medlemmar själva. Kristin Rapp
kommer att sköta om det gemensamma; mailutskick, uppdatering av kalendariet, svara på
eller vidarebefordra mail, lägga in nyheter osv. Då hemsidan är vår viktigaste portal utåt, och
det är av största vikt att den fungerar bra och hålls aktuell beslutade styrelsen att ett arvode
skall utbetalas för skötsel av hemsidan för 2010.

Stockholms auktionsverk:
Glasauktionen i Kosta hösten 2009 blev inställd på grund av för få inlämnade föremål,
detsamma gäller auktionen som skulle hållits i augusti 2010. För alla som redan hade lämnat
in objekt till auktionen 2009 blev dessa istället visade på Stockholmsauktioner under hösten
2009. Samarbetet mellan Glasakademin och Stockholms auktionsverk fortsätter
förhoppningsvis under 2011.

Fortsatt samarbete med Smålandsmuseum:
Utställning för nya medlemmar: Smålandsmuseum kommer att för andra året i rad bjuda in
Glasakademins nya medlemmar till en gemensam utställning. Vernissage planeras till mitten
på september.
Glashelg: Under ett par års tid har idén om att anordna en glasvecka funnits, men skjutits på
framtiden på grund av tidsbrist. Vi kommer nu att fungera som samarbetspartners till
Smålandsmuseum som anordnar Glasdagar på Smålandsmuseum i augusti 2010. Arbete
pågår!
Virtuellt museum: Kerstin Molin har nu överlämnat det virtuella museet till
Smålandsmuseum.
Katalog: En katalog som presenterar studioglassamlingen kommer att tas fram av
Smålandsmuseum, den beräknas färdig i slutet på 2010. Glasakademins styrelse har agerat
bollplank och kommit med förslag.
Glasets dag: Representanter från Glasakademins styrelse medverkade på Glasets dag som
hölls på Smålandsmuseum 25/10-2009. En presentation av nya hemsidan samt en guidad tur
runt studioglasutställningen gjordes.

Marknadsföring av Glasakademin:
Mässor: 24–26 september 2010 kommer Glasakademin att medverka på Kistamässan,
Konstnärernas Höstsalong, där vi fått möjligheten att ställa ut i entrén.
Annonsering: Vi har vid två tillfällen annonserat i Neues Glass, samt vid ett tillfälle i
Svenskt konsthantverk i deras specialnummer om glas.

Styrelsemöten:
Under verksamhetsåret 2009 har Glasakademin haft ett höstmöte, samt årsmöte. Styrelse har
haft sammanträden vid sex tillfällen.

Sammanfattning:
Glasakademin har lanserat en ny hemsida. Glasakademin har annonserat i ett par tidningar,
deltagit på Glasets dag på Smålandsmuseum och beslutat att delta på Kistamässan,
Konstnärernas Höstsalong, 2010. Glasauktionen i Kosta hösten 2009 blev inställd på grund av
för få inlämnade föremål, detsamma gäller auktionen som skulle ha hållits i augusti 2010.
Samarbetet och dialogen med Smålandsmuseum fortsätter: glashelg, utställning för nya
medlemmar samt katalog är några gemensamma projekt.

